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A 2011. május 12-ei rendkívüli ülésen a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy
• a nemzeti erőforrás miniszter 16/2011. (IV. 29.)

NEFMI rendelete alapján a települési önkormány-
zatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés cél-
jából 2011. évben biztosított támogatásra nem
nyújt be pályázatot.

• „az önkormányzat és a polgármesteri hivatal mű-
ködése során felmerülő ügyvédi/jogi tevékeny-
ségek ellátására, mint szolgáltatások igénybevé-
telére” vonatkozó pályáztatást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja. A pályáztatás eredmé-
nyeként dr. Kozeschnik Bálint üg yvédet ne-
vezi meg az eljárás nyertesének.

• „az önkormányzati közbeszerzések, eljárások lebo-
nyolítása, közbeszerzési tanácsadás ellátása, vala-
mint az önkormányzat közbeszerzési szabályza-
tának folyamatos aktualizálása tárgyban lefolytatott
pályáztatást érvényesnek és eredményesnek nyil-
vánítja. A pályáztatás eredményeként a CEU-
Tender Kft.-t nevezi meg az eljárás nyerte-
sének.
A 2011. május 19-ei rendes ülésen a képviselő-

testület úgy döntött, hogy
• a jeg yzői álláshely betöltésére kiírt pályázati

eljárást – a titkos szavazás alapján – érvé-
nyesnek, de eredménytelennek nyilvánítja. Szi-
gethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal jegyzői álláshelyére a 2011.
június 16-ai ülésén ír ki pályázatot. 

• a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó
Társulás működtetésében lévő Szigethalom és Kör-
nyéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
(2315 Szigethalom, József A. u. 49.) intézmény-
vezetőjévé Fabula Jánosnét javasolja a Sziget-
halom és Környéke Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa felé.
Elfogadta a képviselő-testület az Őskultúra Alapít-

vány „Tájékoztató az EMESE Parkról” című beszámo-
lóját.

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
- a Segítő Mancs Alapítvány részére 100.000 fo-

rint,
- az Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány ré-

szére szintén 100.000 forint, támogatást
nyújt.

• Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a SZIKŐ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. éves beszámolóját a 2010. üzleti évről
elfogadja, valamint ügyrendjét jóváhagyja.

• Döntött a testület arról, hogy 2011-ben nem kí-
vánja megvásárolni a Szigethalom Sport úti Lakó-
telep (552 hrsz.) telekingatlanából jelenleg is hasz-
nált 2.365 nm telekterületet.

• A képviselő-testület ajánlatkérő pályázatot folytat
le a Szigethalom HÉV, Szigetszentmiklós közigaz-
gatási határa, Tököl közigazgatási határa, Hunyadi

J., Lajos utca és Mező utcák által határolt tömb –
településszerkezeti tervében meghatározottak sze-
rinti – Szabályozási Terv elkészítésére vonatko-
zólag. 

• Jóváhagyta a testület a Városi Szabadidőközpont
2011. évi munkatervét.

• Érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a
képviselő-testület a „Szabadkai utca felújításához
kapcsolódó állapot- és területfelmérés, valamint
kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére” vo-
natkozó pályáztatást. Az eljárás nyertesének a
TANDEM Mérnökiroda Kft.-t nevezte meg a tes-
tület.

• Érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a
testület a „Szigethalmi Sportközpont megtervezé-
sére” vonatkozó pályáztatást is. Az eljárás nyertese
az Archipartners Kft.

• Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2011-ben a 
„Szigethalom Díszpolgára” címet
Apró Sándornak, 

„Szigethalom Közösségi életéért” díjat
Vámosi Andrásnak,

„Szigethalom Településfejlesztéséért” díjat
Regényi Tibornénak, 

„Szigethalom Sportolója”
(14 év alatti kategóriában) címet
Tajti Krisztiánnak,

„Szigethalom Sportolója”
(14-18 év kategóriában) címet
Elszaszer Kittinek,

„Szigethalom Sportolója”
(18 év feletti kategóriában) címet
Kovács Imrének adományozza.

• Megalkotta a testület a házasságkötésről szóló
13/2011.(V.25.) rendeletét, amely szerint:
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: At.) 96. § a)-b) pontjában,
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű ren-
delet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában 
(1) a) hivatalos helyiségnek minősül: Sziget-

halom, Kossuth L. u. 10. sz. alatti Házasságkötő
terem.

b) hivatali munkaidőn túl történő házasságkö-
tésnek minősül: Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának 4. számú függelékében meghatározott
munkarenden túli időpontban megkötendő há-
zasság.

(2) munkaszüneti napnak minősül az At.-ben
meghatározott munkaszüneti nap.

(3) polgári szertartás: magában foglalja az ün-
nepség céljára megfelelően berendezett helyiségben
tartott ünnepi beszédet (anyakönyvezető hivatalos és
köszöntő beszéde, szülőköszöntő) gyertyagyújtást,
gyűrűhúzást, aláírást gépi zene kíséretében, házasu-
landók által biztosított pezsgő esetén a pezsgőzést.

2. Eljárási szabályok
2. § (1) A házasságkötésre irányuló kérelmet

írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti formanyom-
tatványon kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél.

(2) A hivatalos helyiségben vagy hivatali mun-
kaidőben történő házasságkötés engedélyezése
esetén az At. vonatkozó rendelkezése az irányadó.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, továbbá
elutasítás esetén a jegyző a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény határozathozatalra vonatkozó rendelke-
zései szerint jár el.

3. § Vasárnap házasságkötés nem engedélyezhető.

3. Többletszolgáltatás díja
4. § Hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés

polgári szertartása díjmentes.
5. § A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés pol-

gári szertartása ugyancsak díjmentes.

4. Hatályba léptetés
6. § Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.

Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult el-
járásokban kell alkalmazni.
• Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete a 3. számú felnőtt háziorvosi körzeti állás-
helyre az R-Vitality Kft.-vel megkötött feladatellátási
szerződést 2011. június 1-jei hatállyal közös meg-
eg yezéssel felbontotta, és döntött arról, hogy a
3. számú felnőtt háziorvosi körzeti álláshelyre to-
vábbra is pályázatot ír ki.
A képviselő-testület 2011. május 25-ei rendkí-

vüli ülésén úgy döntött, hogy
Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri

Hivatalának és a Hegedüs Géza Városi Könyvtárnak
az informatikai rendszerének rendszer-felügyeleti,
karbantartási, hibaelhárítási és üzemeltetési felada-
tainak elvégzésére, valamint az egységes informati-
kabiztonsági rendszer megalkotására, mint szolgálta-
tások igénybevételére vonatkozó pályáztatást érvé-
nyesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályáztatás
eredményeként a Globe-Sys Kft.-t nevezi meg az
eljárás nyertesének.

A képviselő-testület 2011. május 30-ai rendkí-
vüli ülésén hozott döntése alapján a Szent István Álta-
lános Iskola igazgatója, Simsik Zsuzsanna kérelmének
helyt adva közös megeg yezéssel 2011. július 31-ével
a közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti.

TESTÜLETI HATÁROZATOK
Szigethalom Város Önkormányzat képviselői májusban 4 alkalommal üléseztek.

A testület 3 rendkívüli és 1 rendes ülésén az alábbi döntéseket hozta:
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Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2011. július 1-jén, pénteken zárva tart. 

Július 1-je a Köztisztviselők Napja, amely a közigazgatási
szerveknél munkaszüneti nap. 

Polgármesteri Hivatal

Még tart a tüdőszűrés!

Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy városunkban június 29-éig
még tart a tüdőszűrés, mely alkalmas a betegségek időbeni

felismerésére, hiszen panasz nélkül is lehetünk betegek.
• A vizsgálat helye:

Szent István Általános Iskola, József Attila utca 47.
• Napok:

kedd, csütörtök, péntek: 8:00 - 14:00
hétfő, szerda: 12:00 - 18:00

Megjelenéskor személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.
Kérjük, hogy aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen, az arról szóló
igazolást (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjen a tü-
dőszűrés helyén bemutatni!

Polgármesteri Hivatal

A 2011. májusi Szigethalmi Hír-
adóban sajnos téves cikk jelent
meg „Felhívjuk minden vendég-
látóhelyet üzemeltető fi-
g yelmét” címmel, melynek tar-
talmát nem kell figyelembe venni,
mivel a vonatkozó rendelkezés
hatályát vesztette.
A helyes tájékoztatás legfontosabb
pontjait az alábbiakban közöljük
a zenés, táncos rendezvények tar-
tására vonatkozó szabályokról. A
tévedésért elnézést kérünk!

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

2011. június 16-át követően a zenés, táncos
rendezvények kizárólag rendezvénytartási
engedély birtokában tarthatók. Az engedé-
lyért Szigethalom Város Önkormányzatának
Jegyzőjéhez szükséges fordulni a kitöltött és
csatolt dokumentumokkal ellátott rendezvény-
tartási engedély kérelemmel.

Vonatkozó jogszabály:
A zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban:
rendezvények) működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.
A rendelet hatálya kiterjed 
• azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés,

táncos rendezvényekre, melyeket az országos
településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-
deletben meghatározott tömegtartózkodásra
szolgáló építményben, építményen, tömeg-
tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó
építményben, építményen, vagy tömegtartóz-
kodásra szolgáló helyiségben egyidejűleg
300 személynél nagyobb befogadóképes-
ségű helyiségben tartanak;

• az előző bekezdésben foglaltak kivételével
azokra, amelyeket a szabadban tartanak, és a
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni
• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya

alá tartozó rendezvényekre;
• a választási eljárásról szóló törvény hatálya

alá tartozó gyűlésekre;

• a törvényesen elismert egyházak és vallás-
felekezetek által szervezett vallási szertartá-
sokra, rendezvényekre;

• a családi eseményekkel kapcsolatos rendez-
vényekre és

• a közoktatási intézményekben az intézmény
által szervezett rendezvényekre.

Fizetendő díjak, illetékek:
Rendezvénytartási engedély iránti eljárás ille-
téke: 2.200 Ft.
Módosítás illetéke: 2.200 Ft.
Fizetés módja: illetékbélyeg.
Eljárási határidő: 20 nap, melybe nem tartozik
bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott
határidő, a szakhatósági eljárás (15 nap) és az
eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság
működését legalább 1 teljes napra ellehetetle-
nítő üzemzavar.
A kérelem benyújtható személyesen, meghatal-
mazott útján vagy postai úton.
A rendezvénytartási engedély kérelemre indul.
A „Rendezvénytartási engedély kérelem” nyom-
tatvány letölthető a www.szigethalom.hu hon-
lapról. 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évi helyi iparűzési
adóbevallások benyújtási határideje 2011. május 31-

én lejárt. Aki a benyújtást elmulasztotta, kérjük, sürgősen
pótolja! A bevallás benyújtásának elmulasztása bírságot
von maga után, amely magánszemély vállalkozók ese-
tében 200.000 Ft-ig, gazdasági társaságoknál 500.000 Ft-
ig is terjedhet! Az elektronikusan kitölthető adónyom-
tatványok a következő helyről letölthetők: www.sziget-
halom.hu; elérési útvonal: Polgármesteri Hivatal –
Pénzüg yi Iroda – Letölthető nyomtatványok.

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, 
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Ing yenes zöldhulladék-elhelyezés

2011. június 24-én, pénteken reggel 8.00-18.00-óráig a
régi ÉGSZÖV területén kihelyezett konténerbe lehet be-

letenni a zöldhulladékot díjmentesen. A konténerbe csak
zöldhulladékot lehet rakni, tehát a zsákokból ki kell önteni
a konténerbe. 
A többi napon a területre zöldhulladék és bármilyen más jel-
legű hulladék elhelyezése tilos!
Tököl, Ráckevei út 0187/4 szám alatt létesült eg y komposz-
táló, ahova lehetőség nyílik a zöldhulladék elhelyezésére (el-
lenszolgáltatás fejében) a lakosság részére minden pénteken
15.00-18.00-ig.(www.folegkert.hu)

Parlagfű elleni védekezés

Fontos tudni, hogy mindenkinek kötelessége elvégezni a par-
lagfű és egyéb gyomnövények irtását ingatlanának területén,

valamint az ingatlan előtt legfeljebb 2 m széles sávban. A tulaj-
donos vagy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.

Polgármesteri Hivatal
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Talán ez annak tudható be, hogy az
a megdöbbentő látvány, amellyel
ilyenkor szembesülünk, nem min-
denki számára „vonzó”. Az ARIES Kft.
részéről ez volt a második lomtalaní-
tási nap, amely már korábban meg
lett hirdetve, ezért is érthetetlen szá-
munkra, hogy miért szennyezik
egyesek a települést, amikor a ház
elől is elviszik a hulladékot. Sajná-
latos, hogy az emberek egy része
mennyire nem törődik az egész-
séggel, hiszen a kidobott szemét vagy
állattetem erjedésnek indulása a leg-
nagyobb fertőzésveszély. Ami még
rosszabb, hogy mindezek takarítása,

tisztítása a gyerekek bevonásával is
történik és azok, akik ezt csinálják,
talán nem is gondolnak arra, hogy a
szemetet esetleg az ő gyermekük
fogja összeszedni. 

Mindezek mellett úgy érzem, az
összefogás nagyon jó eredményt ho-
zott. Az ARIES Kft.-től 2 darab konté-
nert kaptunk, amelyek megpakolása
sokszor gépi munkát igényelt. Ehhez
a SZIKŐ Kft. adott markológépet.

A Pilisi Parkerdő 2 darab konténert
biztosított. A konténerek megtöltését
az önkormányzat csapata végezte az
általunk bezsákolt hulladékkal. Az
összegyűjtésben illetve a zsákolásban

köszönet illeti a Gróf Széchenyi Álta-
lános Iskolát. A Városi Szabadidőköz-
pont a vendéglátásunkhoz biztosított
helyet, az édességet a Gere Pékség és
P&P Pékség szponzorálta, amelyet
nagy tisztelettel köszönök meg.
Ugyanígy köszönöm valamennyi segí-
tőnek a munkáját, közreműködését!

Április 22-a Föld Napja volt. Erre az
alkalomra országos szemétgyűjtési ak-
ciót szervezett a Magyar Közút Non-
profit Zrt., amelyhez Szigethalom
Zöld Háló Egyesülete immár hatodik
alkalommal csatlakozott. Az ünnepre

való tekintettel április 20-ára szer-
veztem az akciót, amelyre mindkét is-
kolából érkeztek gyerekek. A telepü-
lésünkről 20 m3 hulladékot szedtünk
össze, a megérdemelt munka jutalma
pedig a közkedvelt óriás süti volt, va-
lamint a Coca-Cola által biztosított víz
és üdítő. Itt is megdöbbentő az össze-
gyűjtött hulladék mennyisége, hiszen
előtte két héttel szedtünk össze közel
40 m3 szemetet.

Regényi Tiborné Aranka 
elnök 

Zöld Háló Egyesület

az április 9-ei és 20-ai településtakarításról

Az immár hetedik alkalommal meg-
rendezendő verseny célja az itt élő em-
berek életminőségének javítása, a ven-
dégváró kertvárosi kép kialakítása, a
magyar kertkultúra ápolása, kiterjesz-
tése.

A versenybe benevezhetnek:
• családi és lakóparki házak, 
• intézmények, 
• lakóterületek (utcák, utcarészek

/minimum 3 porta/),
• vendéglátó és kereskedelmi egy-

ségek.
A verseny elbírálásánál a következő

szempontok a mérvadóak:
- családi ház, lakóparki ház kategóri-

ában az udvar, előkert, homlokzat, jár-
daszegély zöld növényi és virágdíszí-
tése, esztétikai összhatása; 

- lakóterületek (utcák, utcarészek)
kategóriánál a közterület parkosítása,
rendezett, ápolt, kulturált összképe, a
zöldterület együttes hatása;

- intézmény, kereskedelmi és ven-
déglátó egység kategóriában az épü-
letek körüli növényi díszítés, virágo-
sítás, környezetszépítő eszközök minő-
sége, összhangja.

Jelentkezési határidő: 2011. jú-
lius 31.

A fotók beérkezési határideje:
2011. szeptember 30.

A pályázati fotókat kérjük, hog y
a zoldhalo@gmail.com e-mail
címre, vag y a jelentkezési ládákba
juttassák el!

A verseny elbírálása október
elején várható.

Az ünnepélyes eredményhirdetés
hagyományainkhoz híven 2011.
október 24-én a Polgármesteri Hi-
vatal dísztermében lesz.

A jelentkezési lapok bedobhatók
a Szép ABC-ben (Szabadkai u.
175.), a Polgármesteri Hivatalban,
valamint a Városi Szabadidőköz-
pontban elhelyezett ládákba.

Bővebb információ a 06/70 263-
4855-ös telefonszámon kérhető.

Felhívásunkat szeretném még azzal
a kéréssel kiegészíteni, hogy 2011.
május 10-étől az önkormányzattal kar-

öltve ismét muskátlikat helyeztünk ki
az ELMŰ oszlopaira. Mint köztudott, az
önkormányzatoknál pengeélen tán-
colnak az adható költségtámogatási
összegek. Hála ezért az önkormányzat
vezetőségének, Fáki László polgár-
mester úr és Ferenczi Edit alpolgár-
mester asszony közbenjárásának, ismét
biztosították az összeget e szépítő tevé-
kenységhez. Kérem Önöket, hogy na-
gyon becsüljük meg a virágokat és vi-
gyázzunk rájuk!

Köszönettel: 
Regényi Tiborné Aranka

SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK

Városunkban évek óta tapasztalható a Zöld Háló

Egyesület, az önkormányzat valamint egyre na-

gyobb aktivitással a lakosság törekvése a környe-

zetszépítésre, a kulturált városkép kialakítására.

Valamennyi szépet, kulturált környezetet szeret

szigethalmi lakost kérünk, kapcsolódjon be ebbe a

nemes versengésbe.

Már több éve szervezem a kistérség ben a tele-

pülések takarítását, amely városunkban idén

április 9-én történt. Az elzetes felhívásunkra – me-

lyet a Lakihegy Rádió is hirdetett – minden környe-

zetbarát és környezettudatos gondolkodású embert

vártunk. Sajnos kevesebben jelentek meg, 325 je-

lentkezbl összesen 223 f.

– Szebb Szigethalomért városszépítő verseny –
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Szigethalom város területéről áprilisban 12 ki-
emelt vagyon elleni bűncselekményt jelen-
tettek felénk. Ebből egy kísérleti stádiumban

maradt. Az elkövetési módszer alapján megállapít-
ható, hogy három esetben ajtóbefeszítés, két
esetben ablakfelfeszítés, egy esetben ablaküveg be-
törés, egyszer lakatlevágás, egy alkalommal hen-
gerzár törés, egy esetben alkalmi lopás, két esetben
pedig besurranás módszerével „dolgoztak” az elkö-
vetők. A bejelentett összes kár nagysága 1.688.000
Ft. A legnagyobb kár 800.000, a legkisebb 10.000
Ft volt. Az elkövetett cselekmények lényegében tel-
jesen lefedik a város egész területét.

A hónap folyamán öt közlekedési baleset jutott
a tudomásunkra, melyből kettő személyi sérüléses,
három anyagi kárral járó volt. Április 21-én a Kos-
suth Lajos utcában egy zöld vagy kék Suzuki sze-
mélygépkocsi a Szabadkai út felé haladt, és elsodort
egy kerékpárost, majd megállás és segítségnyújtás
nélkül továbbhajtott. A kerékpáros könnyű sérülést
szenvedett. Szintén könnyű sérülést szenvedett az
a vétlen személy is, aki egy parkoló autóban ült,
mely nek eddig ismeretlen okból a Nagyváradi ut-
cában egy mikrobusz ütközött.

A Mű út és Agyag utca kereszteződésénél egy
motorkerékpáros nem vette észre az előtte meg-
álló és balra kanyarodni szándékozó személygép-
kocsit, és hátulról nekiment. A balesetet okozó
megállás és az adatainak hátrahagyása nélkül to-
vábbhajtott. A személygépkocsinak a hátsó lámpája
és az ajtaja sérült meg, több tízezer forint a kár.

Az üdülő területén egy segédmotoros kerékpárt
vezető férfi az egyik jobbkezes utcánál nem adott
elsőbbséget egy személygépkocsinak és összeüt-
köztek. Szintén az elsőbbség meg nem adása volt
az oka a Mű út és Kossuth Lajos utca kereszteződé-
sében történt balesetnek.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osz-
tályának kérésére megismételjük a 2009. szeptember
18 és 20-a közötti Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23.
szám alatt történt gyilkosság ügyében tett rendőr-
ségi díjkitűzést. Az ismeretlen tettes a fenti szám
alatti ingatlanban található borospincében eddig is-
meretlen eszközzel olyan súlyosan bántalmazta az
ott egyedül lakó K. P-né (62 éves) fenti szám alatti
lakost, hogy az az elszenvedett sérülésekbe bele-
halt. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság 500.000
Ft nyomravezetői díjat ad annak, aki az elkövető
személyazonosságával, tartózkodási helyével kap-
csolatban olyan információkkal tud szolgálni, me-
lyek a nyomozást eredményre vezetik, illetve az el-
követő elfogását lehetővé teszik. Az információkat
a 06/1 443-5119-es, vagy az ingyenesen hívható
06/80 555-111-es telefonszámon várják.

Tájékoztatásul közöljük, hogy hatóságunk nyo-
mozást rendelt el szeméremsértés elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az elkövető
2011. január 18-án 16.30 és 16.50 között Sziget-
halmon a 13 éves (gyermekkorú) Gy. K.-t, 2011.
február 22-én 15.30 és 16.00 között Szigetszent-
miklóson a 17 éves T. K.-t, valamint 2011. március
17-én 15.20 és 15.30 között Szigetszentmiklós te-
rületén a 12 éves (gyermekkorú) G. R.-t egy Chev-
rolet Aveo típusú személygépkocsiból leszólí-
totta, és különböző útbaigazítást kért. A gépko-
csihoz lépő személyek előtt önkielégítést végzett.
A nyomozás során elvégzett adatgyűjtés és tanú-
kihallgatások alapján az ismeretlen elkövető ki-
léte M. D. budapesti lakos személyében nyert
megállapítást. Az elkövető a fenti cselekmények
elkövetését gyanúsítottkénti kihallgatása során el-
ismerte. Az eljárás folyamatban van, az iratokat
hamarosan vádemelési javaslattal az ügyész-
ségnek küldjük meg.

Több állampolgári megkeresés érkezett a rend-
őrségre azzal kapcsolatban, hogy Lakihegynél az
M0-ás autópálya le- és felhajtójánál napi rendsze-
rességgel fordul elő forgalmi torlódás. Azt java-
solták, hogy lámpák helyett rendőri irányítás legyen
a kritikus időben. A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság járőrei kísérleti jelleggel 2011. április 20-
án reggel karos forgalomirányítást végeztek. A ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy a forgalomirányító
jelzőlámpa működése és a rendőri forgalomirá-
nyítás alkalmazásával is közel azonos mértékű for-
galmi torlódás alakult ki a II. Rákóczi Ferenc úton.
Az érintett útvonal jelentős forgalmi túlterhelésével
összefüggő közlekedési problémákat rendőri irá-
nyítással nem tudtuk mérsékelni. Tekintettel arra,
hogy az időszakosan kialakuló forgalmi csúcsok
nagysága jelentősen meghaladja az úthálózat át-
eresztő képességét, ezért pusztán rendőrségi esz-
közökkel jelenleg nem lehet kedvezőbb forgalmi
körülményeket teremteni.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

SEGíTSÉG A NÉVTELENSÉG
BIZTOSíTÁSÁVAL

Az Anonim Alkoholisták szigethalmi

csoportja minden hétfõn este 6 órakor

várja azokat (és akár azok hozzátarto-

zóit), akik úgy érzik, gondjuk van az al-

kohollal, és segítséget kérnek. Helyszín:

Városi Szabadidõközpont (Sport u. 4.).

A részvétel ingyenes, nincs regisztráció,

és örömmel segítünk annak, aki szeretné.

További információ: 06/20 931-1098.

Szigethalmi Akciócsoport

Rendőrségi tájékoztató

Nyári szünet
a bölcsődében

Nyári szünet
a bölcsődében

A nyári zárás előtti utolsó
nyitvatartási nap 2011. július 15-e.

Az intézmény
2011. július 18-ától augusztus 14-éig zárva tart.
A z első nyitvatartási nap 2011. augusztus 15-e.
Ügyeleti nyitva tartás előzetes felmérés alapján!

Horváth Katalin
intézményvezető
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Becskeházi Attila mentőtiszt tartott
számos érdeklődővel kimondottan
a kisgyermekes szülők számára, hi-
szen balesetek bármikor előfordul-
hatnak és, hogy a család ilyenkor
ne essen kétségbe, hanem tudják,
mi a teendő. 

Nem kis sikert aratott az ételkós-
toló. A bölcsődében a gyermekek
által naponta fogyasztott ételeket
végre a szülők is megkóstolhatták.
Sokan kérték el a recepteket, és
csak pozitív visszajelzéseket kap-
tunk. Nemcsak az enni-, hanem az
innivalók változatossága is meg-
lepte az érdeklődőket, szívesen
megkóstoltak meg mindent. Még a
rosszul evő gyerekek is jóízűen fo-
gyasztották a már ismert ételeket,
mert anya vagy apa is azt ette.

Örömmel láttuk, hogy nemcsak
anyukák érkeztek, de nagymamák
és néhány apuka is. A jelenleg in-
tézményünkbe járó gyerekek szá-
mára mást jelentett ez a nap, mert
igaz ugyan, hogy bölcsibe kellett
jönni, de mennyivel jobb, ha anya
vagy apa is ott van. 

A visszahúzódóbb gyerekeknek
nagyon jót tett a sok közös prog -
ram, az együtt eltöltött idő. A nap
végén több szülő is mondta, hogy
sűrűbben tartsunk ehhez hasonló
napokat, mert jól érezték ma-
gukat.

Mindenkinek köszönjük az
együttműködést és a megtisztelő
bizalmat. Reméljük, jövőre is ha-
sonló eseményt rendezhetünk.

Szedlárné Pántya Veronika

A csoportszobákban külön-
böző bemutatók zajlottak. A kre-
atív kézművesek a húsvétra való
tekintettel tojásfestéssel, mozaik-
készítéssel foglalatoskodtak.
Nagyszerű volt látni, milyen lel-
kesek a gyerekek, és a szülők is
aktívan részt vettek ebben a prog-
ramban. Nagy sikere volt a házilag
főzött gyurmának is. A bölcsődés
korúak szívesebben formáznak a

puhább anyagból, kis kezük
könnyebben alakítja a lágyabb
anyagot. (A nagy sikerre való te-
kintettel a gyurma receptjét több-
ször is elmondták a gondozó
nénik.)

A másik csoportban játszóház
várta a kicsiket több gondozó-
nővel, mivel a szülők számára is
voltak külön programok, mint
például az elsősegélynyújtás, amit

Bölcsôdék napja

KicsiNyeK
játszóháza

Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
valamint halmozottan hátrányos helyzetű

3 év alatti, illetve óvodás korú, de óvodába nem járó
gyermek részére.

A játékos foglalkozások célja a gyermekek
beóvodáztatásának segítése, a gyermekek korai

fejlesztése.

A következő játszóház időpontja: 2011. július 5.,
kedd 1400-1600

helye: Négyszínvirág óvoda/Kék tagóvoda
2315 szigethalom, Mű út (Kresz park mellett)

a játszóházban a gyermekeket az alábbi foglalkozások
várják:

vizes játékok - medencézés - ujjfestés;
a rendezvény ingyenes, melyre jelentkezni illés ágnes

óvónőnél a
06/24 407-412-es telefonszámon, illetve személyesen

a Kolozsvári utcai óvodában lehet.
a rendezvényre korlátozott létszámban lehet jelentkezni.

Gyere el, játssz velünk, és készüljünk együtt az óvodába!

Négyszínvirág óvoda, szigethalom 

Idén április 21-én került megrendezésre a

Bölcsdék napja. Intézményünkben válto-

zatos programokkal készültünk az érdekldk

fogadására. Már reggel 8 órától várták a gon-

dozó nénik a gyermekeket és szüleiket, a

bölcsde kapui egész déleltt nyitva álltak.

Deáki Lola Jázmin Jakobicz Nóra
Joszkin Andor Vince Juhász Bence

Szük Ádám

Sós Krisztina
Tóth Nikolett

Ferter Andrea
Dr. Zöllner Polett

Nagy Zsuzsanna Éva
Mészáros Teréz

Pataki Noémi
Dr. Farkas Marianna 

–
–
–
–
–
–
–
–

Szász Tamás
Tóth Zoltán
Polgár Pál
Dr. Erdey Péter
Seres István Gábor
Rétfalvi Ferenc
Benedeczky Richárd Tibor
Fekete Lajos

Májusban Szigethalmon megkötött házasságok

Kovácsik Imre József

Szalai Károly

Keló Miklósné

született György Valéria Emma

Bárd Lajos

Molnár Lajosné

született Kobzi Irén

Peczár József

Velantyik József

Májusban anyakönyvezett halálesetek

Májusban született gyermekek
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Idén is megemlékeztünk József Attila születésnap-
járól, ami egyben a költészet napja is Magyaror-

szágon. Iskolánkban hosszú évek óta szavalóver-
sennyel ünnepeljük ezt az eseményt.

Azt mondják, a mai fiatalok nem szeretik a ver-
seket, nem olvassák, nem is ismerik azokat. Erre cá-
foltak rá a szentistvános diákok, mert közel 50 fő

jelentkezett a versengésre a negyedik osztályosoktól
a nyolcadikosokig. Több diák mondott verset József
Attilától, de volt, aki a nagy klasszikusoktól, Petőfitől
és Adytól vagy a XX. századi költőktől.

A nyertesek a kiválók között: I. Farkas Richárd -
8.a, II. Németh Gábor - 8.c, III. Szilvási Gábor - 8.a,
és Fáki Eszter - 8.c osztályos tanuló.

Az 5-6. évfolyamosok közül I. Simon Mihály -
6.c, II. Sándor Zsófia - 6.c és III. Pusztai Alexa - 5.c
osztályos tanuló. Gratulálunk a nyerteseknek! 

Köszönjük a zsűri nevében a kellemes délutánt,
amit a csodaszép versekkel szereztek a vers-
mondók!

Vaslaki Judit

Az idei tanévben is megszerveztük a már hagyományos névadó heti prog-
ramjainkat. 

Április 14-én a kistérségi Széchenyi matematika versenyt az 1. és 2. évfo-
lyamos tanulók részére. A megmérettetésre 90 kisdiák érkezett a környező
iskolákból. Büszkék vagyunk Szabó Éda Zsófia 1.a osztályos tanulónkra, aki
az 1. évfolyamosok között 1. helyezést ért el.

Április 18-án a nyílt órák keretében sok szülő látogatott el az iskolánkba,
hogy bepillantást nyerjen a tanórákba, a gyermekek és pedagógusok mun-
kájába. 

Április 19-én rendeztük meg a kistérségi versenyeinket: a 4. évfolyamos
KOKTÉL, valamint az 5-6. évfolyamos KOMPLEX tanulmányi és környezet-
védelmi versenyeket. Idén 15 csapat versengett a legjobb helyezésekért. A
Zöld Háló Egyesület évek óta támogatja a programot, idén is sok ajándékot
kaptunk a versenyzők részére. A vetélkedőn a tantárgyi feladatokon túl já-
tékos, ügyességi és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok is voltak. A
gyerekek lelkesen dolgoztak, örültek egy-egy jó megoldásnak. 

Április 20-án rendeztük meg az alsó tagozatos tanulóknak a Nyuszi bulit,
ahol 6 állomás versenyfeladataiban próbálhatták ki képességeiket a gyerekek.

Április 20-án a felső
tagozatos diákoknak
játékos sportversenyt
szerveztek a testne-
velők az egészséges
életmód jegyében.

Április 21-én az 5.b
osztályos tanulók elő-
adásában névadónkra,
Gróf Széchenyi Ist-
vánra emlékeztünk.
Ennek keretében ad -
tuk át az „Akire név-

adónk is büszke lenne” díjakat iskolánk legkiválóbb tanulóinak. Alsó tago-
zaton Kiss Mátyás 4.a osztályos tanuló, felső tagozaton Nagy Márton 8.b osz-
tályos tanuló nyerte el a kitüntetést. Ezt követően projekt napot tartottunk,
amelyen névadónkkal kapcsolatos játékos és fejtörő feladatokat kellett meg-
oldaniuk az osztályoknak. 

Április 21-én délután a nyuszi túrán hat osztályból kerekedtek fel gye-
rekek, illetve tanító nénik, és kisétáltak az erdőbe, hogy megkeressék a fűben
a hímes tojásokat. Az erdészháznál különféle játékokat, futóversenyt ren-
deztünk, a gyerekek locsolóverseket mondhattak. A résztvevők fáradtan, de
élményekkel gazdagodva tértek haza.

Április 22-én a Magyar Csillagászati Egyesület jóvoltából bemutatóval egy-
bekötött előadáson vehettünk részt. Különféle távcsövek segítségével sok
érdekes dolgot láttunk és tudtunk meg a csillagokról, csillaghalmazokról és
legfőképp a Napról. A gyerekek körében a legnagyobb sikert egy laptopra
kivetített élő közvetítésű Nap-kép aratta, amin szemmel láthatóak voltak a
napkitörések. Óriási élményt nyújtottak a látott és hallott ismeretek. 

Nagyon tartalmas, programokkal teli hetet zártunk. 
Diákönkormányzat

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az ötéves
SZIGETHY KAVALKÁD című irodalmi, kulturális és képző-
művészeti magazin szerkesztősége és tagjainak „elköszönő”
gálaműsorával egybekötött Országos Irodalmi, Tánc, Zenei,
Színművészeti és Képzőművészeti Találkozóra és a SZIGETHY
Műgyűjtemény XIII. Csoportjának kiállítás-megnyitójára!

A rendezvény időpontja: 2011. június 18. (szombat) 11 és
18 óra között.
Helyszín: Gróf Széchenyi István Általános Iskola – Aula
(Szigethalom, Erdő u. Thököly u. sarok).
A kiállítást megnyitja: Fáki László polgármester.
Köszöntőt mond: Egyed Jolán iskolaigazgató.

A költészet napja a Szent István Általános Iskolában

2010 őszén a környező települések iskoláinak részvételével KRESZ
vetélkedőt rendezett a polgárőrség és a rendőrség a helyi KRESZ

parkban. E nagyszabású vetélkedőt a szigethalmi Gróf Széchenyi
István Általános Iskola 5.b osztálya nyerte meg. A fődíj eg y 2 napos
osztálykirándulás volt Erdőtelekre.

A tavaszi szünetben, április 28-án nagy izgalommal szálltunk fel a buszra.
Lázasan találgattuk, vajon milyen lesz a szállásunk, a Pintér tanya. Háromórás
buszozás után érkeztünk meg, és nem csalódtunk. Szép környezet, szép
szállás, sportpálya, benti medence és egy horgásztó várt ránk. Az ízletes
ebéd elfogyasztása után a Vizek Őre Vizi Mentő Egyesület bemutatója kö-
vetkezett, ahol megismertük a vízimentés alapvető szabályait és eszközeit.
Az előadás után a szabad program keretében lehetett focizni, horgászni, és
sokan választották a játszóteret is. Mivel este jó időnk volt, programunk szer-
vezője és vezetője, Laszák Zoltán bográcspartit rendezett. 

A másnapi ébresztő
simán zajlott. Reggeli
után Laszák Zoltán in-
teraktív előadást tartott
a szigethalmi polgárőr-
ségről. Előadását a
KRESZ ismertetésével
fűszerezte. Utána össze-
pakoltunk, majd ebéd
után elindultunk Tarna-
mérára, a rendőrmúze-
umba, ami egyedülálló
az országban. Ezután
Eger felé vettük az út-
irányt, majd kora este
fáradtan, de sok él-

ménnyel gazdagodva érkeztünk vissza az iskola elé.
A z 5.b osztály minden tanulója nevében köszönjük mindenkinek,

aki támogatta ezt a nagyszerű kirándulást!
Csürke Olga és Bóka Péter

kísérő pedagógusok

Névadó Napok a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában

M
E
G
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Ó

Erdõtelek, Pintér tanya
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Aszervezők a rendez-
vény ideje alatt az ott-
honosság hangulatát

megteremtve baba-mama sa-
rokkal, pelenkázóval, utazó-
ággyal valamint játszóházzal
készültek az édesanyák és cse-
metéik számára. A rendez-
vényt Dr. Dékány Ágnes, szü-
lész-nőgyógyász előadása nyi-
totta meg, aki a szülés
szépségéről beszélt. Az elő-
adás után a gyermekgondo-
záshoz hasznos termékek be-
mutatóján vehettek részt az
érdeklődők, majd a bébiéte-
lekről és a homeopátiáról
tudhattak meg többet. 

A második nap egy elsőse-
gély oktatással, illetve bemu-

tatóval kezdődött. Forgácsné Szabó
Emese, védőnő az otthon és a kör-
nyezet veszélyeire hívta fel az édes-
anyák figyelmét. A felnőttek ugyanis
sokszor elfelejtik, hogy nem a saját,
hanem a gyermek szemével kell látni
a világot, és ez alapján kell megtenni
a megfelelő óvintézkedéseket úgy,

hogy azzal ne gátoljuk a csöppséget a
világ felfedezésében. Sajnos minden
elővigyázatosság ellenére történ-
hetnek balesetek. 

Becskeházi Attila, mentőtiszt a bal-
eset megtörténése utáni megfelelő se-

gítségnyújtásról mesélt. Az előadások
után az anyukák a gyakorlatban is ki-
próbálhatták a hallottakat, amiben
természetesen az előadók is segéd-
keztek. Az elsősegély után az egész-
séges táplálkozásé volt a főszerep.
Barnucz Richárdné, a Szivárvány Böl-
csőde dietetikusa a finom ételeken

kívül hasznos ta-
nácsokkal és re-
ceptekkel látta el a
kismamákat. A
Születések hetét
Balogh Péter, pszi-
chológus előadása
zárta, aki a testvér-
féltékenységről és
a kialakult helyzet
megfelelő kezelé-
séről szólt. 

Horváth Katalin, a Szivárvány Böl-
csőde és Védőnői Szolgálat vezetője
fontosnak tartja az édesanyák széles
körű tájékoztatását, így jövőre is meg-
rendezik a Születések Hetét.

Szilvay Balázs

Az idei „majális” a fotózás jegyében telt, így va-
lamennyi program ehhez a témához kapcso-
lódott. A Gyűjtemény 9 órakor nyitotta meg

kapuit az érdeklődők előtt, akik már izgatottan
várták, hogy bemehes-
senek a rendezvényre. A
műsor a Szent István Ál-
talános Iskola diákjainak
fotótörténeti előadá-
sával kezdődött. Ezt kö-
vetően Fáki László pol-
gármester nyitotta meg
a gazdasági épületben
megrendezett fotókiállí-
tást, amely Ihász Zoltán,
fotóművész és Csokonai
Lilla, amatőr fotós képe-
iből tevődött össze. 

A megnyitó után a Seizan Karate-Do
Sportegyesület tagjai készültek egy
színvonalas harcművészeti bemuta-
tóval, amit tátott szájjal figyeltek a részt-

vevők. A műsor
zárásaként a szer-
vezők ajándékkal
köszöntötték a
fellépőket, segí-
tőiket, illetve a
Gyűjtemény tá-
mogatóit. 

Ezután a gyer-
mekek birtokba
vehették a kéz-
műves asztalokat.

Az egyik kedvenc foglakozás a papírmerítés volt,
ahol némelyik gyerkőc nyakig vizes lett a serény me-
rítés során. A kézműves asztaloknál még varázské-
peket és különböző képkereteket is készíthettek a
gyerekek. A fotókiállítás is népszerű volt a látogatók
körében. Mindenki megtalálta azt a bizonyos képet,
amit később „kedvencként” emlegetett. Kleineizel
Mátyásné Ilona, a Gyűjtemény vezetője örömmel fo-
gadta a látogatókat, mivel a rendezvény célja az volt,
hogy a gyerekek együtt alkossanak a felnőttekkel,
ezzel is gazdagítva közös élménytárukat.

Szilvay Balázs

Múzeumok Majálisa

Idén rendezték meg első alkalommal városunkban a
Születések hetét. A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat által szervezett kétnapos rendezvény ér-
dekes és hasznos programokkal várta a leendő, 
vagy a már kisgyermekes anyukákat. 

Idén péntek 13-án tartották a Múzeumok Majálisát váro-
sunkban, a Helytörténeti Gyűjteményben. A „szerencsétlen”
szám ezúttal szerencsét hozott a szervezőknek, hiszen nagy 
érdeklődés övezte az eseményt. 

szülEtésEk HEtE
a Városi szabadidőközpontban
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A Gyermekbarát Baráti Kör érdekes játékokkal
készült ez alkalomból a gyerkőcöknek. Az egyik leg-
népszerűbb a pontgyűjtő volt, ahol különböző ál-
lomásokon tehették próbára magukat a csemeték.
A kirakótól a célba dobáson át a kosárlabdáig min-
denki megmutathatta, hogy mit tud. A feladatok tel-

jesítése után egy-egy matricával bővült a pontgyűjtő
lap, így ha valaki összegyűjtötte az összes matricát,
már szaladhatott is a nyereményért. 

A másik népszerű program a lufi hajtogatás volt.
A gyerekek tátott szájjal figyelték, hogyan készül el
a kívánt formájú lufi. A szervezők a program össze-
állítása során arra is ügyeltek, hogy a legkisebbek
is ki tudják venni részüket a mókából. Az apróságok
a trambulint és a pecázást szemelték ki maguknak. 

Sajnos az időjárás most is közbeszólt, vagyis csak
megpróbálta, mivel a gyerekek ügyet sem vetettek
az esőre, és tovább folytatták az éppen aktuális te-
vékenységüket mondván: a gyereknap mégis csak
gyereknap.

Erre a napra időzítették a szervezők a „Kisdiák
leszek nemsokára” rajpályázat eredményhirdetését
és a Siker-Halom díjazottjainak elismerését. A rajz-
pályázat az első lépcsőfoka annak a „programnak”,

amelyet Fe-
renczi Edit al-
polgármester
asszony és Tézs-
láné Farkas Kla-
rissza indított el,
ezzel is segítve a
leendő elsősök
felkészülését az
iskolára. A har-
madik alka-
lommal meghir-
detett pályázat
s i k e r e s s é g é t
jelzi, hogy idén

már 46 szebbnél-szebb rajz érkezett, melyeket
öröm volt értékelni. A leendő kisdiákok emlék-
lapot, „iskolás leszek” kitűzőt, oklevelet és egy fagyi
ajándékutalványt kaptak. A legszebb rajzot készítő
gyerekek az iskolára való felkészülést segítő aján-
dékcsomagban részesültek. 

A Siker-Halom azokról a diákokról és felkészítő
tanáraikról szól, akik kiemelkedő tanulmányi, mű-
vészeti vagy sporteredménnyel öregbítették Sziget-
halom hírnevét. Idén közel 200 diák és pedagógus
részesült ebben az elismerésben. A díjátadó fővéd-
nöke Miklós Istvánné, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság (OKSB) korábbi elnöke volt, a dí-
jakat pedig Kovács Attila közreműködésével Por-
koláb Zoltán, az OKSB jelenlegi elnöke adta át. Így
a gyereknap nem csak a kicsiknek, hanem a kicsit
nagyobbaknak is emlékezetes marad.

Szilvay Balázs

A nyitó napon, június 3-án a Sziget Színház előadásában nézhették meg
a színházrajongók a Fame című musicalt. A második napon, június 4-én a
bőség zavarával kellett szembenézniük a kilátogatóknak. A kicsiktől a na-
gyokig, a zene szerelmesein át a sportkedvelőkig mindenki megtalálhatta
a hozzá legközelebb álló programot. A gyerekek a vidámparki hangulatot
idéző játékoknál töltötték el a legtöbb időt, a felnőttek a nagyszínpad elő-
adásait illetve a sportprogramokat részesítették előnyben. 

A délután folyamán
több zenei előadó is el-
látogatott városunkba.
A tinédzserek nagy örö-
mére itt volt SP, aki fer-
geteges hangulatot te-
remtve, a fellépés után
törött szíveket maga
után hagyva robogott
tovább. Testvérváro-
sunk, Jaworzno csa-

pata, az eMband is fellépett, akik a jazz és latin
zene ötvözésével nyűgözték le az érdeklődőket.
A sport szerelmesei több helyszínen is hódol-

hattak szenvedélyüknek. 
A Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete idén is megrendezte Sün-

dörgés elnevezésű futóversenyét, ahol a legfiatalabb induló pelussal a fenekén,
édesanyjával karöltve futotta végig az ovis távot. A Harcosok Napja második
alkalommal nyűgözött le mindenkit. Az egyesületek színvonalas, művészetüket
átfogó bemutatóval készültek, amit a közönség tapsviharral díjazott. 

Június 4-én, a Vá-
rosnapok keretében,
de helyileg a Szent
István Általános Isko-
lában a Szigethalom
Trianon Emlékbi-
zottság emlékmű-
sorral készült a béke-
diktátum 91. évfordu-
lója alkalmából. A
műsorban felléptek a Hazafias szavalóverseny győztesei, a szigetszentmiklósi
Szent Erzsébet Kórus, valamint beszédet mondott Koós Ferenc, címzetes gim-
náziumi igazgató is. A műsor a Dísz téren folytatódott, ahol leleplezték, majd
felavatták az elcsatolt országrészeket szimbolizáló kopjafákat. A Szigethalom Tri-
anon Emlékbizottság az Emlékhét megrendezésével reméli, hogy ez a kezde-
ményezés hagyománnyá válik, és a Nemzeti Összetartozás Napján kortól, nemtől,
politikai nézettől függetlenül egy nemzetként emlékezünk majd Trianonra.

Szilvay Balázs

Gyereknek lenni jó

Városunkban sem maradhatott
el a gyerekek ünnepe. A Szi-

gethalmon ötödik alkalommal
megrendezett gyermeknap szá -
mos programmal várta a lurkókat
május 28-án, a Városi Szabadidő-
központban.

2011-ben sem maradtak el a Városnapok, a színvo-
nalas programsorozatnak ezúttal is a Városi Szabad-
időközpont adott otthont. A kínálatot úgy állították
össze a szervezők, hogy mindenki megtalálja a ked-
vére valót.

Városnapok szigethalmi módra

Sündörgők
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Köszönjük a „hős szigethalmiaknak”, akik kilátogattak az
idei Botondoló Majálisra, és az egésznapos eső ellenére
végigküzdötték a versenyeket.

Az idei borongós, de annál vidámabb majális lebonyolítá-
sában a következő cégeknek köszönjük a segítséget: Hervis
Sport Áruház, Rukkel-tó Waterpark, Oázis Wellness Park,
Aqualand Ráckeve, Violet Kangaroo Kft., szigetszentmiklósi
Katedra Nyelviskola, Freetime Fitness, Angyalkert Családi
Napközi, JátékMester Élményprogram Kft., Tuti Étterem,
Mandala Cukrászda, Értékőr Security Kft. 

Ezen kívül köszönjük Szigethalom Önkormányzatának, az Él-
hetőbb Életért Alapítványnak, a Szigethalmi TE-nek, a Színes
Paletta Alapítványnak, a V75 Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesületének, a szigethalmi Polgárőr Egyesületnek, a Napra-
forgó Büfének, dr. Schuller Gábornénak és Suhai Tímeának,
hogy segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában. 

Zajzon Györgyi

Néphagyományaink megőrzése
a Szigethalmi Helytörténeti Múzeumban

Ó vodai nevelőmunkánk során nagyon fontosnak tartjuk a népi ha-
gyományok ápolását, amit az ismeretek közvetítésével és a kö-
zösen átélt élményekkel tudunk megalapozni. Szerencsésnek tart-

hatjuk magunkat, hogy Szigethalmon van egy hely, ahol nem merülnek
feledésbe a hagyományok, a mesterségek és a népi játékok, egyszóval
a múltunk.

Ez a hely a Szi-
gethalmi Hely-
történeti Mú-
zeum, amely
gyakran kínál
családoknak
és gyerekcso-
portoknak kü-
lönféle prog-
ramokat. Ezt
használtuk ki
mis is, amikor
ellátogattunk
ide húsvét

előtt a Piros Óvoda Vackor csoportjával. Kleineizel Ica (a múzeum vezetője) irányításával egy
kézműves foglalkozáson vettünk részt. Különböző természetes anyagok felhasználásával (csuhé,
szőlővessző, szalma) készítettünk asztali díszeket.
A gyerekek szívesen megnézték a múzeumban található tárgyakat, bútorokat, fényképeket. Volt
olyan, akinek ezek már ismerősek voltak a vidéken élő rokonoktól.
Mivel a picik nagyon nyitottak, fogékonyak, ezért felelősségünknek kell éreznünk a hagyomá-
nyaink átadását. Ez a múzeum kiválóan alkalmas erre, ezért csak ajánlani tudom mindenkinek.

Tóth Tímea
Piros tagóvoda, Vackor csoport

A Városi Szabadidőközpont hírei
Botondoló Majális 2011.

A három győztes csapat

Köszönet a segítőknek!

Május 13-án a Helytörténeti Gyűjteményben a Mú-
zeumok Majálisa keretében megrendezett progra-
munkon résztvevőknek köszönjük meg ezúton a

segítséget. A családi napra fotókiállítással, bemutatóval és
kézműves foglalkozásokkal készültünk. Köszönjük a Szent
István Általános Iskola 7/c osztályos tanulóinak és Mogyorósi
Erzsébet pedagógusnak a közreműködést, a Seizan Karate-
Do Sportegyesület tagjainak pedig a színvonalas bemutatót.
Köszönjük Ihász Zoltán neves szigethalmi fotóművésznek
és Csokonay Lilla amatőr fotósnak, hogy képeikkel hozzá-
járultak programunk megvalósításához. Megköszönjük to-
vábbá Szilágyi Gergőnek, Kontra Marika Szvitának a kéz-
műves programok lebonyolításában való részvételt.

A rendezvényt támogatta: Szombathelyi István ( Violet
Kangaroo Kft.), a Sarok cukrászdából Kákai Tibor, a zöldség,
gyümölcs kereskedés részéről Kunzer Ágnes, a Szép ABC,
Regényi Aranka, a Gere Pékségtől Gere István, a Marika vi-
rágboltból Bencze Jusztina, valamint a Dunapack Zrt. Tá-
mogatásukat ezúton is köszönjük.

A fotótörténeti kiállítás létrejöttéhez támogatásával hoz-
zájárult: Babócsi József, Bánóczi István, Bánócziné Emi,
Bucsi József, Bucsi Józsefné Ani, Csapó Lajos, Deák Gábor,
Kunzer Ágnes, Lang Mónika, Lukács Ferenc, Nagy Ferenc,
Uri Kovács Ferenc.

Köszönjük a segítséget a polgárőrség részéről Csapó La-
josnak, Sallai Zsigmondnak, Zajzon Lajosnak, Mózes Hen-
riettnek, Sári László Krisztiánnak, Papp Norbert Krisztiánnak
és Kondor Gyulának.

Az Őskultúra Alapítvány részéről Magyar Attilának, hogy
sporteszközzel járult hozzá programunkhoz.

VSZK



Szigethalmi Híradó – 2011. június 11

A Városi Szabadidőközpont hírei

SZABADIDÕTÁBOR

A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT
SZERVEZÉSÉBEN

Július 25-étől 29-éig a Városi Szabadidőközpontban
(2315 Szigethalom, Sport u. 4.)

Napközis jellegű
(hétfőtől péntekig 7:30-16:30).
Napi háromszori étkezés
(tízórai – ebéd – uzsonna).
Tevékenységeink:
• alkotás (rajz, festés, mintázás,

kézművesség stb.)
• sport (mozgásfejlesztés,

harcművészet stb.)
• drámajáték (rögtönzések, szituációk stb.)

Ajánljuk: 6-14 éves gyerekeknek.
Ára: 12.000 Ft/fő.
Fizetési határidő: július 15.

A tábor minimum 15, maximum 40 fővel indul.
Jelentkezés: jakab.judit@varosiszabadidokozpont.hu

(Tárgy rovatban kérjük feltűntetni: TÁBOR.)
Telefon: 06/70 380-7681 (Kleineizel Ilona)

A Hegedűs Géza

Városi Könyvtár ajánlata

a nyári hónapokra

Újdonságok

Szakirodalom: 
Soma Mamagésa: Új egyensúly - Fordulópont a férfi
és a nő viszonyában
Seeman, Nicole: Szakácskönyv csajoknak, akik még
be se tették a lábukat a konyhába
Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé
Farkasházy Tivadar: Overdose

Szépirodalom:
Stephenson, Neal: Gyémántkor I-II.
Nagy Bandó András: Vár rád Toscana
Tamenaga Shunsui: 47 rónin
Oksanen, Sofi: Sztálin tehenei
Smith, Wilbur: Afrika szava
Coelho, Paulo: Alef

Gyermek és ifjúsági irodalom,
szakirodalom:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Dunai Anita: Mit kezdjek a hajammal?
Wells, H. G.: A láthatatlan ember - Klasszikusok
képregényben
Fejős Éva: Dalma
Nöstlinger, Christine: Szép kis család
Bosnyák Viktória: Budapesti kis boszorkány

A Városi Szabadidőközpont és a Helytörténeti Gyűjtemény viráglá-
dáinak beültetéséhez a gyönyörű
muskátlikat a szigetszentmiklósi
Dunavirág Centrum és a Zöld Háló
Egyesület ajánlotta fel. Köszönjük
a segítségüket!

VSZK

A 2010-2011-es tanévben meghirde-
tett „A legkulturáltabb közösség„
programsorozat nyertese a Gróf
Széchenyi István Általános Isko-
lából a 3/b. osztály, a Szent István
Általános Iskolából a 6/c. osztály, a
Nég yszínvirág Óvodából pedig a
Csigabiga csoport lett.
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Súlyos 100 milliókba került, de az
Emese Park igazi „barnamezős” si-
kertörténet lett. Ma már nem is-

merni rá a régi, lepukkant, betonkolosz-
szusos, szikkadt tarlós, ecetfás bánatra!
Nosza, tegyünk egy virtuális sétát! 

A bejárat súlyos-mázsás gerendázata
nyit rést a földsáncon. Ahogy belépünk,
balra egy közel 1000 m²-es lovagi
csarnok tölti be a teret. Trónusos, pán-
célokkal dekorált, igazi csonthajigálós
lakomaterem. 

Tovább elhaladva jurták és verem-
házak képe tűnik fel. Múltkor az
egyikbe becsődültünk 30 fős osztá-
lyommal…bármily furcsa, szellősen áll-
dogáltunk ott. A legnagyobb jurta Attila
barátomé, aki ősi szokás szerint szerény
hajlékként emlegeti azt a monstrumot,
amely akár 100 embert is elnyelhet. Az
egyik betonmasszívum tetejére most ké-
szül a templom. 

Hátrébb egy tó, ahol – ha szerencsés
vagy – láthatod azt a 30 evezős sárkány-
hajót, mely a korabeli vikingek „lova”
volt. ( Ja, kérem, ha a mi nyilainkat ret-
tegte Európa, akkor az ő szekercéiket is!)
Készen áll már a küzdőtér, ahol deli le-

venték püfölhetik egymást. A karámban
rackák, huculok. Kis „füvészkert” is van
telve jóféle gyógyfüvekkel. Egyelőre
ennyi, nem kevés, de ismerve a csapatot,
pár év múlva ennél több is lesz!

Amikor megelevenedik a múlt!
Nemrég kaptam egy meghívót már-

cius 26-ára, a Nyílzápor Gyakorlónapra
az Emese Parkba. Ahogy beléptem a ba-
kancs, hátizsák, kényelmes melegítő
kombinációban egyből kiszúrtak, mintha
Luke lettem volna az ewokok között. 

Csupa honfoglalás kori ruhába öl-
tözött ősünk ácsorgott a lovagi csar -
nok előtt. Oldalukon szablya, kezük
ügyében az oly félelmetes íj. A csarnok
félhomályában, mint egy megkövült
sereg sorakoztak két oldalt a páncélok,
pajzsok. Török Attila remek előadása
volt az aperitif. Alig volt vége a honfog-
lalás kori sírok leletanyagát ismertető
előadásnak, derék őseink kitódultak

a verőfényre,
sorokba ren-
deződtek, és
olyan nyílzá-
port rittyen-
tettek, hogy
csak úgy zuho-
gott. Alig 100
íjászunk röpke
2 perc alatt
sündisznót va-
rázsolt az
a n y a f ö l d b ő l
(Ópusztasze -
ren 1000-en
lesznek). Nem

csoda, hogy bizony jó párszor elhang-
zott: „A magyarok nyilaitól…..”

Íj le, bősz magyarjaink szablyát ra-
gadtak, hogy a 907-es pozsonyi csatát
(méltatlanul elfeledett nagy dicsősé-
günk) szimulálják. Szemben a pajzsfal
megindult a beste ellen. Magyarjaink
persze, ahogy illik, furmányos taktikával
győztek. (Kipróbáltam, milyen szemben
állni egy pajzsfallal, hát hideg verítékes,
az biztos!) Kis idegsimító előadás a
Kijevi Ruszról Petkes Zsolttól. Alig vége,
irány az aréna, ahol fegyveres kézitusa
bajnokság zajlik. (Most értettem meg a
rómaiakat, miért őrjöngtek a Colosse-
umban.). A páncélos vitézek nagy el-
ánnal estek egymásnak, a pajzs széle
rojtozódott, a kard csorbult a páncélon,
a lelátón pedig zúgott a „plebs” (köztük
én is nagyon nagy hangerővel).

Ha kedvet kaptál…
Kedves Olvasó! Ha úgy döntesz, hogy

a családodat elhozod ebbe az emlék-
parkba, ne tétovázz! A sok-sok látnivaló
mellett tanulhatsz, kézbe veheted, újra
élheted a történelmet. Ideális tanul-
mányi kirándulás lehet az „ispánság”
felkeresése. A gyerekek nemezelhetnek,
kipróbálhatják az ősi magyar játékokat,
a kelevézhajítást. Mint gyakorló peda-
gógus tudom, az interaktív tanulás mi-
lyen hatékony is lehet. Tudom, mert
számtalanszor láttam, hogy kerekedik el
a nebuló szeme az itteni hétköznapi
„csodáktól”. Látogasd meg a www.eme-
separk.hu honlapot, és feltárul egy régi-
régi világ előtted.

Nád Béla

Június első hétvégéjén idén is város-
napok voltak Szigethalmon. Hagyo-
mány, hogy ilyenkor a nyugdíjas klubok
finom étkekkel várnak bennünket. Rá-
vettem őket, hogy elárulják a titkukat.
Ezzel a két recepttel kedveskednék
Önöknek, melyeket érdemes a rendez-
vényeinken megkóstolni.

Erőt adó gulyásleves 
A Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti

Köre 1980-ban alakult, és immár 31 éve

3 üstben főzik a városi rendezvényeken
a finom, Erőt adó Gulyás levest. Kér-
deztem, hogy mi a titkuk és elárulták,
hogy a marhalábszár és a 15 asszony
által készített, kézzel pödört csipetkén
kívül a szívüket és lelküket is beleadják.

Gulyásleves
A finomra vágott hagymát aranysár-

gára pirítjuk, majd a tűzről levéve piros-
paprikával megszórjuk, és rögtön kevés
vízzel felengedjük. A tűzre visszatesz-
szük, majd ha elfőtt a víz a hagymáról,
beletesszük a kockára vágott marhaláb-
szárat, megsózzuk, borsózzuk. Ha el-
főtte a hús a levét, akkor hozzáadjuk a
fokhagymát, paradicsomot, paprikát,
köménymagot. Kevés vízzel felen-
gedjük, és mikor már majdnem puha a

hús, beletesszük az összevágott sárga-
répát, fehérrépát, zellert. Tovább pá-
roljuk, majd a kockára vágott burgonyát
vízzel felengedjük és utána ízesítünk.
Ha a burgonya majdnem puha, bele-
főzzük a csipetkét és az egészet készre
főzzük.

Palacsintázó
A Vidám Nyugdíjasok Klubja 
10 éve 10 fővel süti a finom pala-

csintát a rendezvényeken. 2 tésztake-
verő, 4 sütő, 3 tekerő, 1 pénztáros.

Mindenki kedvence a palacsinta,
ami több ízben is kapható; a gyerekek

körében a kakaós és a nutellás a
nyerő, de sokan szeretik a házi lekvá-
rosat is.

Szigethalmi palacsinta 
1 kg liszt, 1 liter tej, 4 tojás, 4 evő-

kanál cukor, 1 evőkanál só, 2 dl olaj, 1
liter ásványvíz. A lisztet, tojást, cukrot,
sót a tejjel simára keverjük, majd felen-
gedjük ásványvízzel, hozzáadjuk az
olajat és összekeverjük. Kisütjük, és
végül megtöltjük. Töltelék lehet kakaó,
lekvár, nutella, dió- vagy túrókrém.

Kedvenc diókrémem
Kevés cukros tejet felforralok, majd

a tűzről levéve annyi darált diót teszek
bele, hogy sűrű, krémes legyen. Íze-
sítem vaníliás cukorral és citromhéjjal,
de lehet még kicsi rumot és mazsolát is
beletenni. Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Megelevenedett múlt szigethalmon

Hagyományok és receptek

Emitt kerekedik egy várispánság!

Az E-Me-Se Park bejárata

A lovagi csarnok kívülről
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Atavasz ragyogó sikerekkel ör-
vendeztette meg a Szigethalmi
TE sportolóit, és rajtuk ke-

resztül természetesen városunkat is.
Az elmúlt 6 hét sikerszériája Rác-
kevén kezdődött húsvétkor, ahol ta-
nítványaink Bata Ilona kíséretében
arattak. Az egész verseny leggyor-
sabbja Kovács Imre lett, ezáltal bezse-
belte a kupát. Emellett 4 arany, 2
ezüst és 3 bronzérmet sepertek be a
hátizsákba sportolóink.

A TUTI kupa más műfaj. Ez egy tá-
jékozódási verseny, ahol gyorsan és
pontosan kell közlekedni a hárs-hegyi
sűrű sötét erdőben, miközben a pon-
tokon agytornát is be kell mutatni!
Ezen a komplex kihíváson a Kovács
Imre, Kristály Christopher és Judik
Richárd trió szorgoskodta össze az
első helyet.

Május végén egy országhatáron át-
ívelő 100 kilométeres bajnoki fu-
tamon indultak legjobbjaink. A több-
fordulós bajnokságban a Gaál Ferenc

és Toperczer András tandem egyé-
niben jelenleg holtversenyben az élen
áll. Csapatunk bronzérmes pozícióban
van. Idén az egyéni arany mellett a csa-
patbajnoki címre is hajtanak fiaink.

Rendhagyó
ajánlataink a nyári
uborkaszezonra

Aki nyáron mozogni szeretne, de
egyedül nem tudja rászánni magát,
annak 3 teljesen eltérő programot
tudok ajánlani.

1. Aki szeretné, hogy környé-
künkön egyre gyakrabban jelen-
jenek meg bakancsos-hátizsákos
turisták, csatlakozhat hozzánk,
hogy új turistajelzések felfesté-
sével, a régiek felújításával nö-
veljük a „Szigetország” turisz-
tikai kínálatát. Jelentkezni a
nadbela@invitel.hu e-mail
címen lehet.

2. Akit Erdélyország csodái von-
zanak, jelentkezzen Szabó Jó-
zsefnél, aki 5 napos székelyvar-
sági kiruccanásunkat koordi-
nálja. Ennek időpontja: július
8-12.

3. Aki egy új (eddig itt még nem
igazán népszerű) sportágba sze-
retne belekóstolni, az csatla-
kozzon a Svédországba készülő
sportolóinkhoz egy szabaded-
zésre, és próbálja ki a tájfutás iz-
galmas világát. Találkozó június
26-án, július 3-án, 10-én és 17-
én a tököli parkerdőben az er-
dészháznál 9 óra 30 perckor.
Részleteket a 06/70 379-2928-as
számon tudhatnak meg a kedves
érdeklődők.

Minden szigethalmi polgárnak él-
ményekben gazdag nyarat kívánok a
Szigethalmi TE sportolóinak nevében:

Nád Béla
a Szigethalmi TE tiszteletbeli

elnöke

Május 22-én több mint 40 ka-
ratés indult útnak Szigetha-
lomról Budapestre, a XVIII.

kerületbe, hogy részt vegyen egy
meghívásos utánpótlás versenyen, a
Kai Sei Kupán. A szülőkkel és nagy-
szülőkkel majd 90 főre duzzadt
tömeg személygépkocsikba szét-
osztva kisebb forgalmi dugót okozott
a főváros útjain, de reméljük, hogy a
sportoló ifjúság érdekében mindenki
elnézi ezt a kis kellemetlenséget. A
verseny, noha utánpótlásként volt
meghirdetve, a résztvevő egyesületek
összeállítása végett igen magas szín-
vonalú volt. A mérkőzéseket egy rövid
megnyitó után az óvódás és kisiskolás
korúak kezdték. Ők formagyakorla-
tokat mutattak be, illetve egy küzde-
lemre rávezető játékos verseny-
számban indulhattak. Őket követték
az idősebb és tapasztaltabb gyerekek,
akik igen látványos gyakorlatokat vé-
geztek, majd pedig rendkívül iz-

galmas küzdelmeket folytattak egy-
mással. A verseny különlegességei az
úgynevezett családi kategóriák voltak,
ahol testvérek, gyerek-szülő párok, de
akár még egész családok is indul-
hattak egy-egy formagyakorlattal, füg-
getlenül attól, hogy ki, milyen szinten
űzi ezt a sportot, ha egyáltalán űzi.
Talán mondanom sem kell, hogy a
legnagyobb tapsot ezek a mérkőzések
kapták. A szigethalmi csapat végül 10
arany, 20 ezüst és 25 bronzérmet ho-
zott el.

A Seizan KSE versenyzői igen ter-
mékeny szezont tudhatnak maguk
mögött. A tíz versenyen, amin részt
vett az egyesület (Bakonyi Betyár
Kupa, WKF Diákolimpia, Mikulás
Kupa, Hurbanovo Kupa, Halom Kupa,
Kushido OB, Fudokan OB, Botond
Kupa, Gankaku Kupa, Kai Sei Kupa),
összesen 61 első, 60 második és 78
harmadik helyezést értek el a spor-
tolók.

Noha a gyerekek számára fontos a
versenyzés, tudni kell, hogy ez csak
egy kis szelete az egyesület szerteá-
gazó munkájának, és a 110-120 fős
tagságnak is csak mintegy a fele érin-
tett benne. Természetesen a többiek
sem maradnak programok nélkül,
gondolva például az áprilisban szer-
vezett, egy ukrán mester által tartott
önvédelmi szemináriumra, vagy a
nyári hónapokban esedékes harcmű-
vészeti bemutatók egész sorára, az

egyesületi és szövetségi edzőtábo-
rokra, övvizsgákra.

Az egyesület versenyzői által
2011-ben elért eredmények megtalál-
hatóak a www.seizan.hu webol-
dalon. A fényképek megtekinthetők
a Seizan Karate-Do Sportegyesület
Facebook oldalán. Az edzésekre je-
lentkezni korhatárra való tekintet
nélkül, a seizan@pr.hu e-mail
címen lehet.

Kisszékelyi Zsolt

Csillogó érmek, remek sportsikerek,
biztató bajnoki állás

Haas Zoltán, az Egyesület elnöke és a versenyen induló karatékák

Kovács Imre

Hírek a karate
világából
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00

ELMŰ: 
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTéZMéNyEK: 
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

2315 Szigethalom, József A. u. 59.

Tel.: 06/24 514-810, fax: 06/24 514-811

E-mail: info@hgvk.hu, web: www.hgvk.hu

Nyitva tartás:

hétf: szünnap, kedd: 12-19,
szerda: 9-19, csütörtök: 12-19,
péntek: 9-16, szombat: 9-14

Figyelem!

Júliusban és augusztusban szombatonként

zárva tartunk!
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•  Hírek Szigethalomról minden nap 6.00 és 19.00 között
(a feles hírekben).

•  A térség híreinek napi összefoglalója
– benne Szigethalommal – naponta 19.00-tól.

•  Riportműsor (Sziget Szelet) Szigethalomról
minden hónap utolsó szerdáján 19.07-től.
(Ismétlés szombaton 14.00-tól.)

•  Térségi sportösszefoglaló minden kedden 19.07-től.

Lakihegy Rádió

A híreket elolvashatja a www.lakihegyradio.hu weboldalon, ahol vissza is hallgathatja a mű-
sorokat a Hangos Archívum rovatban. Izgalmas játékok, nyeremények minden hétköznap.
Friss közlekedési információk, szigethalmi és térségi programajánlók – mindez a legjobb
hazai és külföldi dalok kíséretében.
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Telefon/SMS: 06/20 95-95-107  •  E-mail: hiresek@lakihegyradio.hu

Szigethalom, Kossuth Lajos u. 12.
(a Polgármesteri Hivatal mellett)

• Cukrászsütemények 99 Ft-tól.
• Olasz krémfagylaltok széles választékban.

Június 15-étl június 30-áig 130 Ft/gombóc.
• Óriás hamburger 390 Ft.
• Soproni csapolt sör

300 Ft/korsó.

Mandala Café és Cukrászda

Nyitási akcióink:

Hétvégenként
grill-party,
bográcsozás, karaoke.


